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 60ارتفع إىل رقم قياسي، حيث بلغ قرابة قد من أن عدد النازحني قسريا عن األمم املتحدة  حذر تقرير صدر مؤخرا  

توافر ما  خماطر خاصة نتيجة لعدم معظم النساء واملراهقات يواجه  . ومن بني هؤالء النازحني2014يف عام  مليونا  
 حتتجن إليه من رعاية صحية وغريها من اخلدمات األساسية. 

يف  حد األسباب الرئيسية للوفاة واالعتالل بني النساءوحىت يف الظروف العادية، فإن مضاعفات الصحة اإلجنابية تعد أ
هناك امرأة حامل. من النساء واملراهقات مخس أنه من بني كل اإلنسانية، ترجح التقديرات  األزماتعمر احلمل. ويف 

 بصورة كبرية تفاقمتورعاية التوليد يف احلاالت الطارئة، فقد توافر القابالت املتخصصات ال ت غالبا  ماأنه وبالنظر إىل 
 فتيات للموت واإلصابة. إمكانية تعرض احلوامل من النساء وال

واالستغالل اجلنسي أكرب يتمثل يف سوء املعاملة  خطرا  خالل النزاعات والكوارث الطبيعية كما تواجه النساء والفتيات 
من النساء الاليت تكتب هلن النجاة يف حاالت األزمات تصبحن  . وباإلضافة إىل ذلك، فإن كثريا  والعنف والزواج القسري

 التغلب على صعابربات ألسرهن املعيشية، ويتحملن وحدهن مسؤولية رعاية أطفاهلن. ويف أحيان كثرية يتعني عليهن 
الت اإلغاثة مجة من أجل توفري الرعاية الصحية ألطفاهلن، وللمرضى واملصابني واملسنني، ويتحملن العبء األكرب يف حا

 والتعمري. ونتيجة لذلك، فإهنن قد يهملن احتياجاهتن اخلاصة من أجل رعاية اآلخرين. 

وتشمل حاالت الطوارئ املعقدة اليت نتعامل معها النزاعات املطولة، واليت يتفاقم أثرها جراء ضعف احلوكمة أو فشلها، 
 األراضي واملوارد والسلطة. الساعية لالستيالء على فة ، وظهور اجلماعات املتطر والنتائج املرتتبة على تغري املناخ

، ‘‘الفئات السكانية الضعيفة يف مواجهة حاالت الطوارئ’’ولذلك، فإن موضوع يوم السكان العاملي هلذا العام هو 
 أثناء النزاعات والكوارث اإلنسانية.  ويقصد به تسليط الضوء على االحتياجات اخلاصة للنساء واملراهقات

وتلبية  ثل إحدى أولويات صندوق األمم املتحدة للسكان يف متكني وتأمني رفاه النساء واملراهقات والشبابوتتم
والشركاء احملليني وغريهم  احتياجاهتم وشواغلهم اخلاصة. وإننا نعمل بصورة وثيقة مع احلكومات ومنظومة األمم املتحدة

 ماج الصحة اإلجنابية يف عمليات االستجابة حلاالت الطوارئ. إىل ضمان إد سعيا  من اجلهات من أجل التأهب للكوارث 

ويقوم صندوق األمم املتحدة للسكان بتوزيع املواد الصحية وإمدادات الرعاية التوليدية ووسائل منع احلمل، كما ينشر 
من أجل  يضا  . ويعمل الصندوق أاألكثر عرضة للخطرموظفيه املدربني ويقدم أشكال الدعم األخرى للفئات السكانية 

ضمان تلبية احتياجات النساء واملراهقات والشباب عرب مرحليت الطوارئ واإلعمار على السواء. وهدفنا هو ضمان محاية 
 حق النساء واملراهقات يف الصحة اجلنسية واإلجنابية وضمان سالمتهن. 

هوده من أجل محاية صحة وحقوق النساء ومبناسبة هذا اليوم العاملي للسكان، فإننا هنيب باجملتمع الدويل أن يضاعف ج
والفتيات. وجيب علينا متكني النساء واملراهقات والشباب من القيام بدورهم الكامل يف حمادثات السالم، ويف بناء 

، ويف جهود اإلنعاش، ومن أجل ضمان امتثال احلكومات للقانون الدويل وتقدمي مرتكيب جرائم العنف اجلنسي إىل السالم



  

ومن خالل إعطاء األولوية للصحة واحلقوق، وحتقيق املشاركة الكاملة للنساء واملراهقات والشباب يف احلياة العدالة. 
 ، فإننا نضاعف من فرصنا إلقامة عامل أكثر عدال  واستقرارا  وسلما .العامة
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